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Kredsgeneralforsamling 2015 
 

Kredsgeneralforsamlingen blev afholdt  

onsdag den 14.01.2015 kl. 19.00 på Sct. Seve-

rin Skole i Haderslev. 

Fra generalforsamlingen omtales her udvalgte 
punkter, som skønnes at have interesse for en 
større kreds. Det samlede referat udsendes til 
skolerne i Sønderjysk Skoleskak. 

- Beretningen afspejler, at det på nogle områder 
står skidt til med skoleskakken i kredsen. Det 
samme gælder mødedeltagelsen – der var frem-
mødt 4 medlemmer samt Mikkel fra Dansk Skole-
skak (DSS). 
Mange skoler har skoleskak, men kun få elever 
deltager i turneringer – det gælder både i og uden 
for skoletiden. 
 - Selv når vi kommer i kontakt med skolerne, er 
der ingen vilje til at involvere sig ud over skolens 
egne tilbud. 
 - De samme udfordringer findes andre steder i 
landet. I Aalborg blev der lavet to årlige aftaler om 
stævner, hvor deltagende skoler og de samme 
lærere har forpligtet sig til at deltage. Derefter er 
der lavet et koncept, så lærerne nu selv har over-
taget arrangementerne. 
-Om folkeskolereformen: 
Skolerne skal jo med den nye form samarbejde 
med foreningerne, og der er skoleskak et rigtig 
godt tilbud, men problemet er, at det ikke må ko-
ste noget, og at foreningerne har svært ved at 
stille arbejdskraft til rådighed i skoletiden. 
 
- Valg af en kredsbestyrelse på mindst 3 med-
lemmer… der indkaldes til en ekstraordinær ge-
neralforsamling, når det ekstraordinære landsud-
valgsmøde i DSS har været afholdt den 31. janu-
ar.  Den nuværende bestyrelse fortsætter, indtil 
den ekstraordinære generalforsamling, der afhol-
des den 18. februar kl. 19 på Sct. Severin Skole. 

 - Drøftelse af Skoleskakkens organisation i 
lyset af DSS’s problemer med tilskud fra DUF.  
Der var på dagen indkommet en opdateret dags-
orden til et ekstraordinært landsudvalgsmøde den  
31.01.2015. Et af punkterne er, at forudsætningen 
for, at DSS kan få tilskud fra Dansk Ungdoms  

 
Fællesråd (DUF) er, at skoleskakeleverne har reel 
demokratisk indflydelse, hvilket DUF ikke mener, 
de har i den nuværende struktur. Vi diskuterede 
dette og undrer os, idet alle bestyrelsesmøder og 
generalforsamlinger er åbne, dvs. alle skoleskak-
ledere og forældre kan komme og fremlægge 
deres elevers synspunkter. Desuden kan der ind-
vælges en ”ungerepræsentant” i kredsbestyrel-
sen. 
 

SGP i Vejle den 17. januar. 
Skoleskakgruppen med 15 deltagere blev vundet 
af Lasse Borring Petersen, Haderslev med 7 po-
ints af 7 mulige! 

 

Vojens Skakklub – kalenderen 
Mandag den 19.01.2015 Skoleskak 
Mandag den 26.01.2015 Skoleskak 
Lørdag den 31.01.2015 ÅGP i Rosenholm 
Mandag den 02.02.2015 Skoleskak 
Fredag den 06.02.2015 Skolernes Skakdag på 

Lagoniskolen 
Mandag den 09.02.2015 Vinterferie – ingen skole-

skak 
Mandag den 16.02.2015 Skoleskak 
Lørdag den 21.02.2015 C-række-stævne i Bov 
Mandag den 23.02.2015 Skoleskak 
Mandag den 02.03.2015 Skoleskak 
Mandag den 09.03.2015 Skoleskak 
Lørdag den 14.03.2015 SGP i Esbjerg 
Weekend 14.-15. marts Pige-DM i skoleskak 
Mandag den 16.03.2015 Skoleskak 
Fredag den 20.03.2015 Landsfinale i Skolernes 

Skakdag (Billund) 
Søndag den 22.03.2015 ÅGP i Herredsvang 
Mandag den 23.03.2015 Skoleskak 
Mandag den 30.03.2015 Påskeferie – ingen Sko-

leskak 
Mandag den 06.04.2015 Påskeferie – ingen sko-

leskak 
Weekend 10.-12. april DM i skoleskak for hold 
Mandag den 13.04.2015 Skoleskak 
Lørdag den 18.04.2015 SGP-turnering i Bov 
Mandag den 20.04.2015 Sæsonafslutning for sko-

leskak i Vojens Skakklub 
Lørdag den 25.04.2015 JM i skoleskak 
Søndag 05.07.-12.07.2015  Skaklejr, Tjele Efterskole  

 

Vojens Skakklub, junior-/skoleskak 
Mandage kl. 18-19 i Danmarksgade 8, (lokale 1) 
Vojens -  Karl Posselt - Tlf.: 2392 0369  
Email: vojensskakklub@gmail.com 

mailto:vojensskakklub@gmail.com


Mat i 1-2 træk 

 

Diagram 1011 Hvid gør mat i 1 træk 

XABCDEFGHY 
8rsn-+-+Q+( 
7zp-+-sN-+-' 
6lzp-+pmk-zp& 
5+-zp-+-zpL% 
4-+PzPp+-+$ 
3+-zP-+-+-# 
2P+-+-+PzP" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
Diagram 1012 Hvid gør mat i 2 træk 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-+-tr( 
7zp-+-+-+-' 
6nzpp+-+-mk& 
5+-+-zp-+-% 
4-+-zP-+Q+$ 
3zP-sN-+-+-# 
2-zP-+-+p+" 
1+-+R+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 1013 Hvid gør mat i 1 træk 

XABCDEFGHY 
8r+lwq-sn-tr( 
7zpp+-+QzpL' 
6-+p+pvl-+& 
5+-+-+R+-% 
4-+p+-+-+$ 
3+-zPk+-+-# 
2PzP-+-+PzP" 
1+-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 

Mat i 2, 3 eller flere træk 

 

Diagram 1014 Hvid gør mat i 4 træk 

XABCDEFGHY 
8rsn-+k+-+( 
7zp-wQ-sN-+-' 
6lzp-+p+-zp& 
5+-zp-+-zp-% 
4-+PzPp+-+$ 
3+-zP-+-+-# 
2P+-+L+PzP" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
Diagram 1015 Hvid gør mat i 6 træk 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-wq-tr( 
7zp-+-+-+-' 
6nzpp+-+-mk& 
5+-+-zpR+p% 
4-+-zP-+-+$ 
3zP-sN-+-+-# 
2-zP-+Q+p+" 
1+-+R+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 1016 Hvid gør mat i 8 træk 

XABCDEFGHY 
8r+lwq-sn-tr( 
7zpp+-+QzpL' 
6-+pmkpvl-+& 
5+-+psN-+-% 
4-+-zP-+-+$ 
3+-sN-+-+-# 
2PzPP+-+PzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 



Dobbelt dobbeltangreb! 

 

Diagram 1017 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-+-+( 
7+-zp-mk-+p' 
6-zpQtr-+-+& 
5+P+-+q+-% 
4-+-zPp+-vl$ 
3+N+-+-+-# 
2-+-+R+PzP" 
1tR-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

I Rilton Cup 2014 har Maxim Turov hvid mod 

Daniel Semcesen. Det er lykkedes hvid at jage den 

hvide konge ud i lyset, og med sit næste træk vin-

der han mindst en officer med to dobbeltangreb i 

træk. Forsøger sort at undvige, mister han damen. 

Hvordan mon det går til? Analyser! 

 

Flere dobbeltangreb 

 

Diagram 1018 

XABCDEFGHY 
8-tr-+-mk-+( 
7tRl+n+p+Q' 
6-wq-+-+pvl& 
5+p+Pzp-zP-% 
4-+p+P+-+$ 
3+-zP-+N+-# 
2-+L+-zPK+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Fra Bundesligaen 2014-15. Nazar Firman skal 

trække med hvid mod David Baramidze, og efter 

en serie kraftige træk er hvid pludselig et tårn foran 

og har endda en løbergevinst i sigte. Hvordan spil-

ler hvid for at jorde sort grundigt? Spil eventuelt 

stilling med en kammerat. 

 

Dobbeltangreb 
 

Diagram 1019 

XABCDEFGHY 
8-tr-+-+k+( 
7zp-+l+pzp-' 
6L+-+-+-zp& 
5+-+-+-+-% 
4-+-sN-+-+$ 
3zP-+-zP-+-# 
2-+-+-zPPzP" 
1+n+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
Igen er det Evgeny Romanov, som er på spil; den-

ne gang mod danske Simon Bekker-Jensen. Sorts 

springer har vovet sig lidt langt frem, men ellers 

ser det solidt ud. Hvid overrasker med et originalt 

dobbeltangreb, som sort ikke gennemskuer. Hvad 

spillede hvid – og hvordan kunne sort forsvare sig?  

 

Slutspil 

 

Diagram 1020 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+K+-+-+-' 
6P+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+k+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-wq-! 
xabcdefghy 

 
Også den sidste stilling er fra Rilton Cup. Erik 

Blomquist har sort mod Joar Olund. Efter en for-

bitret kamp har sort fået dronning 2 træk før hvid, 

men han skal lige vise, at han kan vinde mod 

a-bonden, der kan holde remis, hvis den bare 

kommer frem til a7! Spil stillingen med en ven! 



Italienske farer! 
 

Italiensk er en åbning med mange flere mu-

ligheder. Hvid behøver for eksempel ikke at 

spille d2-d4, men kan vælge at jage Lc5 som i 

følgende parti fra den tyske Bundesliga: 

 

Leon Mons (2435) – Boris Avrukh (2593) 

Italiensk 

1. e2–e4, e7–e5 2. Sg1–f3, Sb8–c6 3. Lf1–c4, 

Lf8–c5 4. c2–c3, Sg8–f6 5. b2–b4, Lc5–b6 

Hvid vil angribe på dronningefløjen, men det 

er ikke let for ham. 6 .d2–d3 og han kan ikke 

samtidig angribe i centrum. 6 -, d7–d6 7. a2–

a4, a7–a6 8. 0–0, 0–0 9. Sb1–d2, Sc6–e7 10. 

a4–a5, Lb6–a7 Sort har  beholdt sin gode 

løber. 11. Lc4–b3, Se7–g6 12. Sd2–c4, h7–

h6 13. Tf1–e1 Hvid drømmer stadig om d3–

d4 og angreb i centrum, men nu spiller sort et 

meget ubehageligt træk. 13. -,Lc8–g4 14. 

Sc4–e3 Langt bedre var 14. Lc1–e3, der byt-

ter den farlige La7. 14 -, La7xe3! Sort ofrer 

sin stolthed for at give hvid en grim svaghed 

på f3. 15. f2xe3 Giver i det mindste hvid mu-

lighed for at dække f3, og han får herredøm-

met over det farlige felt f4. Men sort har flere 

pile i koggeret. 15. -, Sg6–h4 16. Te1–f1, 

Sf6–h5 17. Ta1–a2 Sådan dækker hvid sin 

kongestilling fra siden. 17. -, Kg8–h8 For at 

kunne spille f7–f5 med mere tryk. 18. Ta2–

f2, Sh4xf3+ 19. g2xf3, Lg4–h3 En tempoge-

vinst. Sort er i færd med at bygge et angreb 

op. 20. Tf1–e1, Dd8–g5+ 21. Kg1–h1, Dg5–

h4 Igen en tempogevinst -nu er det tårnet på 

f2, der er i fare. 22. Dd1–d2, f7–f5 Åbningen 

af f-linien er godt for sort. 23. Te1–g1 Hvid 

kunne udmærket have slået på f5, hvad der 

havde givet ham bedre chancer. Nu svækker 

sort hans stilling mere. 23. -, f5xe4 24. d3xe4, 

Nødvendigt, da f3–bonden er bundet. Men nu 

bliver den meget svag. 24. -, Tf8–f6 25. Dd2–

e2, g7–g5 En ny angriber! 26. Lb3–d1, g5–g4 

Slemt. g4 kan ikke slås, da f3 stadig er bun-

det. 27. f3–f4 Hvad ellers? 27. -, Ta8–g8 28. 

Lc1–d2, g4–g3 29. Ld2–e1 Sidste chance: 

forivrer sort sig med 28. -, g3xf2 fanger hvid 

hans dronning med 29. Le1xf2 og vinder! 29. 

-, Lh3–g4 Men sort er på mærkerne og falder 

ikke i fælden. Efter dette træk har hvid ikke 

flere chancer og opgav. 

En magtdemonstration af stormester Avruhk! 

 

Løsninger 
 

Diagram 1011:1. Dg8-f7# 

 

Diagram 1012:1. Kg1xg2 fulgt af 2. Td1-

h1# eller 1. Td1-d3 fulgt af 2. Td3-h3# # 

 

Diagram 1013: 1.Tf5-d5+# 

 

Diagram 1014: 1. Le2-h5+, Ke8-f8 2. Dc7-

d8+, Kf8-g7 3. Dd8-g8+, Kg7-f6 4. Dg8-f7# 

 

Diagram 1015:1. De2xh5+, Kh6-g7 2. Dh5-

g4+, Kg7-h7 3. Tf5-h5+, Df8-h6 4. 

Th5xh6+, Kh7xh6 5. Kg1xg2 og 6. Td1-h1# 

 

Diagram 1016: 1. Se5-c4+, d5xc4 2. Sc3-

e4+,Kd6-d5 3. Tf1-f5+, Kd5xd4 4. c2-c3+, 

Kd4xe4 5. Ta1-e1+, Ke4-d3 6. Tf5-d5+# 

eller 4. -, Kd4-e3 5. Tf5-f3+, Ke3-e2 6. Tf3-

f2+, Ke2-e3 7. Ta1-e1+, Ke3-d3 8. Tf5-d5# 

 

Diagram 1017:.En forholdsvis let øvelse: 

Hvid spiller 1. Dc6xe4+ og angriber sorts 

dame og løber. Sort må slå, for prøver han at 

dække sin dronning med 1. -, Ke7-f6 kommer 

2. Ta1-f1. Sort slår 1. -, Df5xe4, men med 2. 

Te2xe4+ fornyr hvid dobbeltangrebet på kon-

ge og løber og vinder løberen. 

 

Diagram 1018:. Efter 1. Sf3xe1! Truer hvid 

mat på f7, og den kan kun pareres ved 1. -, 

Sd7xe5. Så er dobbeltangrebene klar! 2. Dh7-

h8+, Kf8-e7 3. Dh8xe5+, Ke7-d7 og efter 4. 

De5xb8 vinder hvid endda sorts Lb7 med en 

binding. 

 

Diagram 1019. Hvid spillede smart 32. La6-

b5! der angriber både Ld7 og springeren på 

b1, hvis dækning er afbrudt. Efter 32. -, Sb1-

d2 33. Lb5xd7, Sd2xf1 34. Kg1xf1 opgav 

sort. Men han kunne faktisk have forsvaret sig 

med 32. -, Ld7-f5! og kæmpet længe endnu. 

 

Diagram 1020. . Sort løste opgaven sådan: 

1. -, Dg1-g7+ 2. Kb7-b8, Dg7-f8+ 3. Kb8-b7, 

Df8-e7+ 4. Kb7-b8, De7-d8+ 5. Kb8-b7. 

Dd8-d7+ 6. Kb7-b8, Dd7-b5+ 7. Kb8-a7 Nu 

er hvid tvunget til at stille sin konge i vejen 

for bonden, og sort får et fritræk. 7. -, Kf3-e4 

Hovsa – hvid kan ikke længere dække sin 

bonde 8. Ka7-a8, Db5xa6+, og sort vinder. 

 


